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Příbuznost stavby siphonapterií drobných zemních
savců ze západních a jižních Cech

Die Verwandschaft der SiphonapteřienstrUktur
der kleinen ErdsáugetieÍe aus West- und sÚdbÓhmen

Flantišek Němec
zooloqickó oddálení zpadočesrého muz€á v Plznl

cíl6m lé1o Píácé bylo objeklivňí t'išlěnÍ podobnosli slruklul siphonapt.Íií díobňých
Žómních savců' K tomu bylo Poožilo male.iálu 7' 312 jsdinců bl6ch třiadva@ti díUhú ze 6rsti člÍnácti
d.uhú /a' 374iédlnců/ hmyložEvcl] a hlodavců /iab' 1/ z následujících dvaadovádosáli lokalltv
zfuadnich a ji'nich Čéchách /mapa í /' Anin /í.uni9k hý ěťebc 6a4? l ' Blaži'n /6044 /. BÓhde]'n
/6660/, Bot /6352/' Bot6k /59 44 | 

' 
Čehá ňet^ /6542/ ' ČAlňoýicé /6144 / ' ČéNedy uiezd /6345/ '

člžlce /6346/, oíuŽloýá /6246/' Dubí/6458/' ouni@ /6356/, Fíánliškov /6455/' i+lmaničky
/64€,3/, Hojsová sÍáž /6745 / , sPachéjl^ýa /6447 |' chlum /:,945/, chobot /6549/' cholěšov
/6c45/' cnol1koý /6245/' sPF choustní' /6655/' chýnov /6555/, Kle1' /7151/' Koli^e. /6746/'
Kozo|édy /6cÁ7 /' KozolúPy /6245/' Ktaslace / 5641/' Kísov /6144/, KléénÝice /6252/' Ríeloýic.
lý57/' sPaxlí*y /5942l' Kyši.é /6247/' Laišlé /65ú/' Ledce /6145i' L91koÝ /6246/' Lě1iny

|ÍAa6/, ljné l6u5|' uPí/6cl45/, funov /6954/, L!žany /6445/. l'JtěcholuPy /6545/' Manělín

/6045/, Med!ědice u stožcé /7l48l'' Nalžovšké Hory /6647/. Nokvasovy /6547' Noskov /6454/,
Nová HUl'/6247l, Nová v.s /6345/' Nová Ves /6758/' Nýřány /6245/ ' 

obÓlA /6146/ 'ÓŠlíoý /6144/
Pácov /6556/' Paslu ch ov ica ,/594 6/, Pastýiňy /5733,/, Pechova Lholá /6551/' Plasy /6046/' P]zeň

/6246' Polínka /ď)44/,PÁh^ /5952/' 6 lckálitami Dubeč' KÍáiovice, sPR lMi]íčov, Píokopgké Ú.]oli,

zahÍádníměslo, zbÍasláv' Píasel1n /6554/. Fadešín /645i/, Fad.šoÝ/6847/, Fadobyčice /6346,
Fachyqě /6357/, nÚda/7054/, F'náÍoc /665', senec /6146/, spo|ž /6253/, slaý Flzenec/6345,
stýo.y/5.45,'5v'l' 1'6]41 'ň.i"o' i''5/ Ió' e|'o' /65!n '' Ťiué.á /.1245' ']om'ce,'635! 

'
li"mo(1clóla{''uť:o l['|J.r''n''<'a' l'r|nov'Lc.55l/'v'cc4 e44l '1J-Ťya''co'a3a7/
'z1bt](1y /65sB/'zluě /6146/ a Žirlkovy /65'16/'

l,Ialeriálsbííali]['|' ÁnděÍa, L'B!'l'á, E' G!st, L' trůÍká,l' Leýá'A' NěfrcoÝ,l' F Nimec' P'
ňepa' l' Ťě1'áI a P. zbýovský V lelech 19771990'
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TAB. 1: Použitý materíál 13
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Áralýza přlbuznosli sl€dovánith s:phoňáPletiÍ byl. PÍoved€n. Podl. tÉÍn6(lé
/KARNEcKÁ' í9/6/gÍatč' 1' PoíovnÁváňobylo PsícgnlUá'ňl laslouPenljédnollibFhblégchdruhů
ý siPhonaPleliích hoslilolo /vizlab' č' 1/'

Pto'slovnán' É uv€d6ná isiluaco PodobnosL siPhonaPle ív jeoíé lokaliě /Fadešov U

Bejštojna' F' c.6847' nádm' výška 560 m,9ÍaÍč' 2/'
Hodnoiy míry aíjnity jednotlivých bleších dÍuhů ke svým hostiiolům založ€né Ía údajich

z táb' 1 jsou Ý tábulcé čís' 2' Aiinitá k hostitelijé zdovyjádř€na indexom pÍéÍeí.n6 /ouolcH'
19A?ll

nlna iosliléliA x N

/l' = index pr€'€í6nco' ni = Počeljedincú dáného dílhu pa.eiia, N - @lko!'ý Početvyšolřénýlh
hósul6lů. s.' = c6lkový Početjedinců sledovaného dí!hu palazjla v hodnoceném vzoúu' / Pozilivnl
hostil€lskou vebu /píeloíenci učiléhÓ díuhu hoslilele / ryka'ujÍ hodnoly le věrší než 1' @'

Diskuse ke graŤům č. 1 a 2

siphonapleÍiá iédno!ivých dí!hů díobných 
'émních 

gvcŮ svoií siavbou, lj' kvalilalivním
i kvantitaliÝním zasloupénÍm bleších dtuhú, vělšinou rczeznávají 5'Ťl€maticky sobě blizkó dÍuhy
svých hostilélů ' Např' siPhoMptélia lejsků rcdů so'ét a /Ýam}š jsou si stÍulduíálně velmipodobná'
siéjně jé lomu ! siPhonaPléli, h?bošú /cl. glaíealus' M' agres|is, M' arýalis/,aebo fiy4i. /N.
flaýl.ollls, AP. sylýaticus/. Naopak někde is patmá píioíila vaby na vnější' mimohostiielské
Podmlnky /u slPhonapie í systemalicky nopříbuzných hoŠtitélů/. To jé chaÍaklgÍistické u
synanl'opní.h dluhů /l.''s ÍnUs.u/!s a c. suawo/é's' nebo díuhú žijících víceméně v podz€m/z
éuBpaea, P' subleraneus /'

stáÝbUulčitéhosiphonapleliatedyovlivňujenej€nsystematickáPřfu!ušnÓsthoslil6l9'alé
i cháíákler Píoslř6dl díuhéhořádu základnÍ Plán podobnosti struklur dDbných zémních sávcú' za
kteÍý PÍo sledované územÍ považuji qia1 č' 1' je v jednollivých lokalilách modllikován místní
podobou Ýnějšího pÍos|ředílgEÍě- 2/, PřiPadně isezonnÍm odběrem vzoílů'

V podstalě etislujÍ tři s'(upiny siphonapteíii d.obntich zemních savcil' kleó, pokud
zů6lánéňé U systeňatického lřÍděnÍ ]ejích hostilelů' můžeme lozdělil na ÓkíUh siphonaptélií
hmy2oÍ3vco /qlal č' 1, lBvá stíana/' okÍuh myšovitých hlodavců (slřed gralu) á skupinu
spnonapEÍíhleako/itýc1 1lÓd-Jců {pllv1aaslp'.JL]'

DÍUhová slavba siphonaplelií iednotlivých d.!hú hostit6]ů je zřoiélná z láb. č's. 1' Je
samo.lejně /ávsá l ná gPoqta'ic^em'oŽ9ien' o|ecn vělšinq hoslitelsLv(n sávců'l€d/l '' 

ricn
.lále/e.yc. o|ech' zoe pocháíze západa'ch a iihozápádn ch céch' napl' lncL /t éUrcpléá, byl
chttán ]en tady' Píolo vjeho siphonapleÍiu /tab' č. 1/ chybi dluh PalaeÓpsýla sjnílis, \1eÚ ie zde
vikalizován subailanlickým duhem Pala@psylla ninar' Padot>^é Perorlyscopsylla silvalicaje
vléŠnatých ob]astech zápádoěeské pahorkal]ny Poměíné častým PaÍa2item noÍnlka fudého

/cethíio oňrs glaÉo]us l aoboL zdejšiLh m}4'c , &Ódemus /tvjl o''t9 a {P' sylvaÚcls / ač{oliv na
oslalnim úzémj 3látuje lod'Lh vkemé.éjen nou(v /BoslcKÝ í95//'

Podobnost s|phonapleií sledoÝaných host]le|ů /gíď č' 1/ akcenlujo a dává do šiíší
souvisloslihodnoly aljnily blešicbdruho ke svým hostiieli]m /tab' 2/

sn x poč€t vyšelřsnýď hostilslúA
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laver

V pfedlozené p.áci býla objékl'!ně potovnána Eáiemná oodobnost siohÓná.l€rií
člná.l'dluh! dÍobrých zem.'ch ývců,e západních aii2nicn č€ch /o.;íais 1/' Bvlvz'išÉ;v ll,
5kJPiný.siphonaoleni' oLíuh siPhonaplerii hmrzo)tavLú' shLo.n; 

'ipr.o*pr"'Í 
'-yso"'("r'

hloda!.ů a o|luh s'phonap1eÍ'I klečhoÝilých hlodavců

' . stuhÚálné podobná jsoJ s|pnonapblia sýstemáticky píbu.rýlF hosúelů' nebo
hoslilelúsPodobnýmjehoIogicLyminároky'

Zusammenfassuno

. ln d€Í voí9elegten Aóeii veQleiÓht de. Autol dié i.hni]chkeil de| siphÓnapleÍieí vieEeh.
Anen kIeiíren súlgelel.n /siehe Glaph Ní' ]/'
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